
 

 

 



 

 

 اهللا ناماغوں هماں کے الرحمٰن و الرحيم

 ؟غيںوئیچهياپ َنُہذاہ ظاِہر
 کيوں نہيں آتا؟﴾ خدا نظر﴿

 پهولے ُہذاہ
 ﴿خدا کی تالش ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔﴾

﴿زہين اندرا يا َپکئيں َڻهوکے دارغ﴾ پهجيا انسان چهڑوئيا پروگرامنگ
ُہذائنيں الفہ  ﴾3کارآ کهنغيں ، آنہی ئے يک ُہذاہ الفہ َمنئغ،سائے﴿

يا ُگڑ ُہذاہ نمئن ئغ اے ُکليں َڻهوک چهڑوئيا اور چهڑوئيا َمنئغ،
ههماں نی سہارا آں مختليف تجربہ نيں الفہ ئيں، پروگرامنگ ئے نتيجہ 

ُگستئيا روغيں ۔ 

همانهاں کبهی بهی ﴾ ہذاہ نيں الف منئا3مثال هماں مڑدم کے َسئے﴿
هذعيں کہ َادا مات سير نهوذيش کہ آنهاں گشت ُک سجوعيں کائنات

﴾  3سجوعيں کائنات﴿کلئيں ڈيغار﴾ پهولذا مارت چهڑوئيا بس اے سئے﴿
هماں کے انگاه ُہذاہ ِملثاء، نئيں آں مڑدومئا سجوعيں کائنات سير ُکهذا 

ُگهشغاں، کے ہذاہ ِچن نيستيں۔ بس همانگاه کے آں وذی پروگرامنگ آ 
اں، همنگاہ کے يک ِملغ کهنغاں همانگيں آنهار مشاہدات ﴿تجربہ،اڻکل﴾

يں ر کينسر ئيں اور آن نی جلدی ِمروخمڑدومئے يقيَن کهنت کے اشيا
ُگڑ تها آنهيا روش ما روش کمزور گندئے ای آنهيئے يقين يکے مشاہدہ 

بيثغاں، صفا همشی َڈئوال اگر يا مڑدومئے اے يقيَن کهنت کے آں باز 
آنهيار  بلکہ مڑدم وڑسیَبهڑئيں مڑدے ﴿بہادر﴾ هچه مڑدومار نہ ُت

ُچک همے ُتڑساں ، همنگاہ کے َکتئوکالج لئف ﴿زندگی،ڻيمہ﴾ الفہ بازيں 



 

 

ں ، ُگڑ آنهانی کارائيں کهنغ الفہ دے تبديلی کهئے رويہ﴿گهاڑ﴾ ذيرغا
اے آنهانی يقين يکے مشاہدہ بيثغا۔ 

يا تی افسوس ڻهوک همشيں کے مڑدم وذی پروگرامنگ وا نهنت بلکہ 
مڑدم کهناں،همنگاه کے قدرتی طور هر مڑدم  آنهی پروگرامنگ ِتی

علِم نفسيات ماہرين﴿دماغے ذيراں ۔  وذی  والدين﴿ماث پهذائيں﴾ حرکتاں 
عالج کهنوگ﴾همے گهشغاں کے ُچک وذی والدين آئيں عملی زندگی 

آژ باز جلدی متاثر بی آں ، همنگاہ کے اگر يک مسلم ذائفائے نماز آ ادا 
دی نماز ادا کهنغ شروع کهنت ، حاالنکہ کهن غيں تہ آنهی ُچک آنهی ِگن

آنهيار سماء نيں کے آں هر شے کهنغين هماں است 
چهے؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دنيا يا تی مثاِل شئے اگا حاضِر خدمتيں همنگاہ کے ما ر سمائيں کے
ہر  الفہ ہزاريں زبان ُگهش جيغاں اور گهشوخ دے انسان آ ليکن ُگڑ دے

کهناں تہ شا فورًا  مڑدم ہر زبان الفہ ڻهوک کهذ نهنت اگر ماں شار همشی وجہ پهوال
ُگشے کے آں ڻهوک کهنغا وستانيں ۔ يعنی کے مڑدم همانگيں کے 

زبانئے بی بغير وستا بيغاژ پيشہ ڻهوک ُکهذ نهنت جب تک کے پيشہ 
وستا َموئی ڻهيک همنگا صفا شا بغير وستا بيغاژ پيشا ڈانس دے کهذ 

،چهاں دے ڻائينت کهذ نهونے،گاڈی دے جذينت کهذ نهونے   هونےن
وغيرہ وغيرہ۔ 

وستا بيغ واالئيں مطلب کے هر کارئے کهنغاژ پيشہ ما وذی زہين آ 
مرحلہ ژ﴿ہندا﴾ ضرور گزاروں ، همنگاہ کے شا کوئی بی زباِن 

ں وستابيغاپ انسڻيڻيوٹ ئے وٹ روئے هموذا شار شئے مطلب واالئی
هماں ذبان  بدهائيں توجہ دےجی ُگڑ نتيجتًا شا وذیماحول يکے شار 

هلئے ديته همے وستابيغا کامياب بيئے ، گڑ شا همے انسڻيڻيوٹ ِک
يہ ُزباِن وستا وستائياپ کے شے زہين مخصوص ماحول الفہ رهيثو 

بيثا نيں آنهيار مذيد انسڻيڻيوٹ ضرورت ہچی چنيں۔ 



 

 

ہين ماحوالژ جلدی اے ڻهوکئے تہ مرشی تقريبًا هرکسئار سمائين کے ز
متاثر بی اگر شا يہ ُچکئے برائيں ماحول ﴿ہند﴾ الفہ گندئے تہ شار ُچک 

ں لوڻانا نظر کهاں تو اور چکا ماحول اثر نظر کهئے مسلم چک ُدعا
پوجا کهنغ نظر کهاں تو، مسلم ُچکائيں نظرالفہ ہندو  ہندوآئيں ُچک

ت ڻهوکيں کہ غلطاں اور ہندو ُچکائيں نظر الفہ مسلم غلطاں،چکتر حير
يہ چوکئے هماں کہ جوئنيا وذی مذہب عے سماء نئے نيں هماں دومی 

 ستائياپ کہ آں ماحول الفہ همے شيا ياٰئيں مذہَب غلط کهنغيں ۔ همے و
۔ وستا بيثا

کائيں اور مئے ِجند حالت کهمڑودے ُجدا نيں سوچ معاملہ الفہ ما ُچ
ں مذہب غلطيں آں سوچ آژ دے ُجدا نيوں ما باز آسانيا گهشغوں کے ِفال

مڑدوماں گمراہ کهنغيں جبکہ مئے جندار دے سماء نئيں اگر ما 
باقی مذہب آنی  اگرصحيوں  تہ آنهی وجہ چهيں ، اور مئے مذہب 

؟همے وستائياپ کہ ما همے ِسکهذغوں۔ چهياپہ مقابلہ جوائينے تہ
همنگاہ کے ماں ابتدا الفہ عرض کهذغا کے مے ذہين پروگرامنگ 

غيں مثال  گاڑے مڑدم آپتيا ِنشتو مجالس آ کهنغاں اور تحت کارا کهن
اے َپهدئياں سه ﴿جان﴾ بهچائين غاپ  دهائیِسآواذ آتکا آں  ِخذهانائی تير

نتئيں ِمرئے روئے  آنهانی پروگرامنگ آ کہ تير آواز اشکذو تہ َپهد ئيت
بلکل همنگاہ گاڑے فوجی نشتيا بی آں  باڈرچکا ُگڑ تير آواز بيئے تہ آں 
پهدئيغے بجائے وزی ہتهيار آں زيراں چهياپکہ اے آنهانی پروگرامنگ 

خطرہ مقابلہ کهنغينو۔ نتيجہ ئيں کہ ہوشيار بيئے 

يا شا همے دے ديثا کہ گاڑے مڑدم کار نوئيغائو مشعل بيعاں صورِت 
مزيد خراب کهناں اور گاڑے مڑدم همنگيں دے شا ديث غاں کہ  حال

ر اصورِت حال هڑچی کے ِبالں خراب بی ُگڑ دے آں باز پيار آغوں ک
سنبهاالں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اے دوئينا ئيں مختليف پروگرامنگ اے 

۔۔۔۔۔۔ همانگاہ کے منغئے همانگا ہی حاصل دے کهنغے نتيجہ ئيں۔ شا 



 

 

ظاہر چهياپ نوئيغيں؟؟؟؟؟؟؟؟ ُہذاہ 
سمندرآژ کهميں دير يک ُکوهے ﴿کنواں﴾ جهذيا همانهيں الفہ َمذائيں  

ڻيمئے يا ِگتو يک ڈيڈر﴿مينڈک﴾ ئے دنيا﴿لوغ﴾۔آں بوجالئياژ ِگتو هماں 
ے هی الفہ رهاغا ، يک روشئے يا سمندرئے يک باز مذائيں لہر

کے سمندر  ُکهذا، ُچهونہيک تی ڈيڈرے آڑتو هماں ُکوها ما ﴿ُاچهلئے﴾آ
واالئيں ڈيڈر ُکوه الفہ َکت آ ، تہ ُکوه واالئيں ڈيڈر خوفزادہ بيثا، ِلکهينی 

کہ همختريں َورآ همانهيا  ِگندانہ ُشذئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تهانگيں شئے يا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڻهوپاڻے ُکهوزا

کتر َمذن ديثی تہ حيران يبثا اے آنهی جند برادری والئيں ڈيڈرے يا گڑ ا
ورا تهانگيں، اور اشياژ پيشا تهاندا کہ مرشی پهدر بيثا۔ کوه واالئيں 

ڈيڈرآ مجالس شروع کهذا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

تا تهاں ہنداژ آتکغئے؟   :کوه واالئيں ڈيڈر

سمندراژ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  : سمندر واالئينں ڈيڈر

همے چهے ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  !!!!!سمندر :کوه واالئيں ڈيڈر

هماں يک دنيا ئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :واالئيں ڈيڈر سمندر

دنيائے دے تی حيرانياغوں سوچغا اڑا ئينتی کے يہ  :کوه واالئيں ڈيڈر
استيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

سمندر چکتر مذنئيں؟؟؟  :کوه واالئيں ڈيڈر

۔۔ ۔باز َمزئنيں  :سمندر واالئيں ڈيڈر

اے کوهے نيم الئيکا استيں ۔۔۔۔۔۔۔يا کهمڑو کسئنيں۔۔؟  :کوه واالئيں ڈيڈر

نا نا آں باذ مذنئيں ۔  :سمندر واالئيں ڈيڈر



 

 

اے کوه الئيکا ؟  : کوه واالئيں ڈيڈر

انا ۔۔۔ اشيار باز گيشتر َمزئنيں۔۔۔۔۔۔۔۔  :سمندر واالئيں ڈيڈر

اے کوه الئيکائيں چيار پهنچ دهومی کوه : کوه واالئيں ڈيڈر
ماکنی۔۔۔۔۔۔۔۔ُگڑ اکتر مزن بی رئو؟ 

انا اشيار دے باز مزنيں   : االئيں ڈيڈرسمندر و

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دومی چکتر مزن بيثه بی : کوه واالئيں ڈيڈر

نيں سمندر واالئين ڈيدر سوچ الفہ کتئا کہ اے سادهارا ماں تهانگاہ       
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشی درکتا نہ ہ اے تہ کوهر کبهی درآسهمجينا ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حاالنک

سوچ دے کوها تک محدوديں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ماں اشيا تهانگاہ ڈسا کے سمندر 
چهے ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

راست همشيں کے مے حالت دے همشياژ جدا چنئيں ۔ ما دے حواِس 
الفہ زندگی يا ُگزارغوں ، هڑچی کے  ﴾FIVE SENSES﴿خمسہ 

ار سمائين، اور شئے حواِس خمسہ  دائرہ الفہ آتکا هماں هانی م
هماں نی  کہ هواِس خمسہ دائرہ ژ درئا بيغيںمنونيش دےليکن ہر شئے 

مار ہچه اندازہ نيں ۔  

مثال جراثيم همکتر کهثنا کہ مئے چهم آنهاں ديثه نهونت اے حواِس    
۔همے وستائياپ ما آنهاں ديثه نهونوں ۔۔۔۔۔۔۔ آنهانی خمسہ دائرہاژ درئا

ضرورت بی هماهی يار ما کهنو گندغاپ مار يک خاص شئے 
۔ خوردبينی يا مائکرو اسکوپ دے کهنا تی

يں همے ما مار شواء نوخه تہ گندغا پهيذاغيں ،پر نوخه چکا چهے بيغ
معلوم کهنغا چهاغوں هماں مے حواِس  ديثه نهونوں ، چهياپکہ همائيا ما

خمسہ دائرہ ژ درائيں ، همانهی معلوم کهنغاپ مار يک خاصئيں شئے 
مڑدم بس همانهی  نی يا ڻيلی اسکوپ ضرورت بی ۔ مطلب کہدوربی



 

 

هماں ،الفہ پهيذاغاں دائرہ واِس خمسہکہ آنهی حهماں  سماء کهذ کهنت
هياژ درئا چهے بيغيں هماں هيئے آنهيار هچه احساس نويغين،سوائے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حواِس  همشيئے کے آں وزی کار واالئيں شيئا استعمال کهنت
  وع چکئا سماء کهنغ وستائياپ خمسہ چهے ياں؟اے موض

http://mirfatehalishah.wordpress.com                         ايذا کلک کهنے

اميديں کہ شار سماء کتئا کے ُہذاہ حواِس خمسہ ژ درائيں،همے 
وستائياپ ما آنهيا محسوس کهذ نهونغوں ، اگر ما چيئے خاِص شيئاغوں 

ُگڑ آنهی حاصل کانغ ممکن عيں ُہذاہ پهولغ کوشيشا کهنو تہ 
قائم کهن جيغيں  ﴿نماز﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسالم الفہ همشی وستائياپ صلواہ

ئے کہ  اگر ما صلواہ ادائيگی ہی بہتر طريقہ غوں ،هماں ڻهوک تی
مهونوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

تجربہ کهنے 
﴾ منَٹ تائين 5شواء َوهاوآر پيشا صفا آرام دہ حالت الفہ ِنشتيا پهنچ﴿

کسائيں آوازاغوں ہذاہ آنهی جند ناماغوں پکارے ﴿ُگشے،گنوانکا جنے﴾ 
همنگاہ کے شاہ وزی يک عزيزے آر آوازا ديت ہماہی متوجہ کهنغاپ 

﴿در حقيقت اے ہذاہ متوجہ کهنغاپ نہ بلکہ تهئی توجہ ہذاہ وڻا بيغ 
اپ عيں ۔ وستائی

﴾ گهنڻہ 30سجوعيں دهيانہ ہذاہ وڻا کهنے۔ہمے حالت الفہ نيم﴿اشيا رندا 
ئے ِننِد ُگڑ َوهاوا َکهنے۔ 

اے طريقہ ہذاہ يئے عرفان حاصل ﴿گرغاپ﴾کهنغاپيں ،شاد تجربہ 
کهنے فائدہ زيرئے اور وزی سنگتئار دے دعوت آ ديته۔ 

 نوٹ

http://mirfatehalishah.wordpress.com/�


 

 

واں کهنے ،نئيں مشق کهنغ دوران خيال آن روانتو آنهانی پروان﴾1﴿
آهانی وڻا توجہ ديت،بس تصور کهنغا رندا خاموشيا ِننِد  

﴾ هر مڑدمئے صالحيت دوميار مختليف عيں ، همے وستائياپ 2﴿
پريشان بيغ ضرورت نيں ، بعض اوقات ہفتہ دو دے ماناتک بی،اشيا 
رندا مشق کار کهنغ شروع کهنت ،شا کوشيشا جاری اير کهنے وزا 

بلے ناغا بی غآ نواں 

 ﴾اے ضمن الفہ بہترين مشق تہ صلواہ ئين ،اگر کسئے صلواہ3﴿
تہ هماهييار صلواہ  ﴿نماز﴾خشوع و خضوع آ غوں ادا کهنغا پهوبی

دی کهنغ چهائيں ۔ پابن
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